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Unit (1)
There`s No Place Like Home
Match the words with their meanings.
1. _____ downsize

2. _____ claustrophobic
3. _____ nurturing
4. _____ maintain
5. _____ minimal
6. _____ amenities

a. caring
b. go from bigger to smaller
c. attractive or desirable features
d. the least amount
e. to take care of and keep in good condition
f. afraid of small or enclosed spaces

Complete the sentences with one of these words:
commemorate
practice

marathon
procession

originated
revived

1. The parade will begin with a ……………… of students marching down the
avenue.
2. The board game chess ……………………………… in India in the 6th
century.
3. The Eiffel Tower was built to …………………………….. the 100th
anniversary of
4. Thousands of runners participate in the
………………………………………every year.
5. The new museum has……………………………………. tourism in our city.
6. The …………………………… of exchanging rings during a wedding
ceremony dates back to ancient times

Complete each sentence with a gerund or gerund phrase.

Watching a training video helps me to exercise.
1……………………………………………………… is a good idea.
2……………………………………………………… gives me energy.
3………………………………………………………. takes a long time.
4. ……………………………………………………. is one way to make friends.
5…………………………………………………….. makes me feel good about
myself.
6………………………………… is easy for some people, but difficult for others.
7. …………………………………………………. is something I try to avoid doing.
8…………………………………………………… is a bit boring.
9. …………………………………………………. is thrilling, but dangerous.
10. ………………………………………………. is something I want to try someday
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Use superlatives + the present perfect.

1. What is the funniest joke you’ve ever heard?

.......................................................................................... .
2. What is the bravest thing you’ve ever done?

…………………………………………………………………………………….
3. Who is the most admirable person you have ever known?
……………………………………………………………………………………………………

.
.

4. What is the most beautiful place you’ve ever visited?

……………………………………………………………………………………

.

5. What is the best film you’ve ever seen on TV?

…………………………………………………………………………………….. .
6. What is the most embarrassing thing that’s ever happened to you?

…………………………………………………………………………………….. .
7. What is the greatest thing that’s ever happened to you?

.................................................................................................. .

Rewrite the sentences putting the adjectives in the correct order. Use
commas where necessary.
1. They live in a (18th century / beautifully decorated) house.

……………………………………………………………………………………………………………..

.

2. Why don’t you get rid of those (old / damaged / ugly) chairs?
.
3. That (old-fashioned / white / mirrored) cabinet would look great in the
corner.
……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

.

4. I don’t think I’ve ever seen a (crystal / large) jewelry case.
……………………………………………………………………………………………………………… .

5. They’ve bought some (wool / amazing) carpets at the market.

………………………………………………………………………………………………………………. .

6-We had a (fresh / wonderful / green) salad.

…………………………………………………………………………………………………………….. .

7. He should really stop driving that (worn-out / old) car. It’s not safe.

………………………………………………………………………………………………………………………… .

8. They have put two (large / comfortable / red) armchairs up for sale.
……………………………………………………………………………………………………………………………. .

9 . Are you interested in looking at that (large / modern / stone) house? It’s
for sale
………………………………………………………………………………………………………………………………… .
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األخوة معلمي ومعلمات اللغة االنجليية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم تحاضي مواد االنجليي لجميع المراحل الدراسية
ابتدائ ( –سمارت كالس –قت ردي –وي كان)
متوسط ( –سوبر قول –فل بالست –لفت اف)
ثانوي ( –ميقا قول –فالينق هاي –ترفلر)
_____________________________________________________
________________
وبجميع طرق التحضي الحدثية
التعلم النشط الجديد –الطريقة الخماسية +طريقة ر
مرسوع الملك عبدهللا +
ر
باالسياتيجيات
الطريقة البنائية
باالضافة ال س دي يشمل عروض بور بوينت لجميع دروس المادة  +و أوراق
عم ــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس  +وباالضافة إل حل أسئلة الكتاب +الكتاب
ر
االلكيوئ +خرائط ومفاهيم +خرائط ذهنية  +نماذج اختبارات  +الباوربوينت مع
حل التدريبات  +السيدي التفاعل والصوتيات
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
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أوراق عمل خاصة بالمادة لجميع الدروس
+
حل أسئلة الكتاب
+
ر
اإللكيوئ
الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
خرائط ذهنية
+
نماذج إختبارات
+
س دي التفاعل والصوتيات

طرق التواصل والتوصيل
التوصيل للرياض والخرج مجانا
او عن طريق االيميل
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لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس (من 48
ساعة ال  72ساعة)
األسعار :لالبتدائ والمتوسط
سعر المادة عل س دي 20ريال
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
سعر المادة طباعة عادية مع الس دي 50ريال
سعر المادة طباعة ملونة مع الس دي 100ريال
األسعار للثانوي المقررات والفصل
سعر المادة عل س دي 50ريال
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
سعر المادة طباعة عادية مع الس دي 80ريال
سعر المادة طباعة ملونة مع الس دي 120ريال
التوصيل للرياض والخرج مجانا
ر
عي الفيدكس
التوصيل لباق مدن المملكة ر
(المستعجل  24ساعة )بقيمة  50ريال فقط
ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
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ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيـ ــع المنهج او عينة
او ر
الرساء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمي
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================
مرصف الراجح
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________

يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة 50
ريال
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عي الواتس أو الهاتف عل أرقام
تواصل معنا ر
0555107025
0557977722
0558396004
0558396006
0558396119
0551092444

حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
====================
مرصف الراجح
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233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
====================
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ر
====================
البنك األهل
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
______________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
______________________________
البنك السعودي الفرنس
K2213000185
(اي بان)
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SA82550000000K2213000185
______________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
______________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
______________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
______________________________
بنك االنماء
68202882885000
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(اي بان)
SA2805000068202882885000
______________________________
STC Pay

